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Pré-requisitos
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lhe devem preceder ou
competências à entrada]

Objetivos de
aprendizagem/
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gerais e/ou específicos]
[Conhecimentos, aptidões e
competências a desenvolver
pelos estudantes]
(máx1000 carateres)
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1. Compreender o fenómeno literário nos seus vários
planos e domínios;
2. Conhecer perspetivas relacionais e interdisciplinares
que envolvem a literatura e outras artes, como o
cinema;
3. Articular competências adquiridas em vários domínios
do saber;
4. Consolidar competências de descodificação textual,
análise e reflexão crítica, aplicados em diferentes média
e géneros textuais.

Conteúdos
Programáticos
(máx1000 carateres)

1. Introdução ao conceito de literatura comparada: da
diacronia à sincronia – questões téoricas e
metodológicas;
2. A literatura comparada e as perspetivas relacionais,
interartísticas e interdisciplinares;
2.1. A literatura e o cinema;
2.1.1. Fontes e (re)criações: do texto à imagem;
2.1.2. A transposição intersemiótica: a adaptação.

Demonstração da coerência
entre os conteúdos e os
objetivos da Unidade
Curricular
(máx1000 carateres)

Pretende-se que o formando apreenda a problemática da
unidade curricular, nas suas múltiplas vertentes, identificando
conceitos operatórios, contextos e linhas de fronteira entre
literatura e outras artes, em plena conjugação entre objetivos
e conteúdos. Conjugam-se os conteúdos com os objetivos,
levando o formando a uma questionação e reflexão crítica
sobre um universo de enquadramento e discurso, capacitação
e mobilização de recursos e instrumentos de análise fílmica,
pensando
e
analisando
fenómenos
comparatistas,
nomeadamente entre Literatura e Cinema.

Metodologias de ensino Os conteúdos do programa serão lecionados através da
(avaliação incluída) conjugação de diferentes metodologias que incluem o método
[indicar os produtos, critérios e expositivo, o método indutivo-dedutivo, a investigação
pesos de avaliação] orientada, a análise e discussão de documentos (textos
(máx1000 carateres) impressos, textos em suporte digital, sites, imagens, vídeos),
com recurso sistemático ao computador, à internet e ao filme.
A avaliação irá contemplar um trabalho de investigação
individual a ser apresentado e debatido na aula. O trabalho
será acompanhado pelo docente, desde a fase de conceção
até à redação final, perspetivando-se sempre uma interação
entre as linhas programáticas da unidade curricular e os
interesses dos discentes no que concerne às temáticas a
investigar.
Demonstração da coerência
entre as metodologias de
ensino com os objetivos de
aprendizagem
(máx3000 carateres)

As diferentes metodologias que incluem o método expositivo,
o método indutivo-dedutivo, a investigação orientada, a
análise e discussão de documentos (textos impressos, textos
em suporte digital, sites, imagens, vídeos), estão associadas
aos objetivos, nomeadamente a capacidade para refletir,
investigar, problematizar, produzir, mobilizar diferentes
suportes de informação, gerir distintas fontes de informação,
conhecer múltiplos contextos e enquadramentos teóricos,
questões estéticas, ideológicas e respetivas linguagens.
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